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П Р О Т О К О Л 
№ 4 от 02.03.2017 г. 

          Днес 02.03.2017 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се проведе 

втора извънредна сесия  на Общински съвет Никола Козлево за 2017 година. На заседанието 

присъстват  Иван Иванов – зам. кмет на община Никола Козлево, Мехмед Мехмедали – кмет на с. Пет 

могили. 

Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов констатира  кворум, присъстват 12 

(дванадесет) съветника. Отсъства Себайдин Фикрет Ахмед, който отсъства по уважителна причина.  

След което председателя на общински съвет Никола Козлево  предложи гласуване на следния дневния 

ред: 

1. Докладна с Вх. № 57 от 01.03.2017 година, относно отмяна на Решение № 36 по Протокол № 3 

от заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено на 24.02.2017 год. 

2. Докладна с Вх. № 46 от 24.02.2017 година определяне на цени за извършване на услуги на 

физически или юридически лица от ОП „Никола Козлево“.  

с 12 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ Общински съвет Никола Козлево прие така 

предложения дневен ред.   

По първа точка  приемане на докладна с вх. №057 от 01.03.2017  година, относно отмяна на Решение 

№ 36 по Протокол № 3 от заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено на 24.02.2017 год. 

Председателя на общински съвет Стефан Стефанов  даде думата на председателя на водещата комисия 

Гюлшен Ахмед,  същата заяви, че щом са в нарушение би следвало да се отмине Решение №36 по 

Протокол № 3. 

След изложените разяснения присъстващите съветници  на общински съвет пристъпиха към  

гласуване: 

От общо 12 гласували: 

С 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“,и на основание чл.45, ал.9  от ЗМСМА, 

общински съвет Никола Козлево, реши:   

РЕШЕНИЕ №37 

Общински съвет – Никола Козлево отменя Решение № 36 по Протокол № 3 от заседание на Общински 

съвет – Никола Козлево, проведено на 24.02.2017 година. 

По втора точка приемане на докладна с Вх. № 46 от 24.02.2017 година относно определяне на цени за 

извършване на услуги на физически или юридически лица от ОП „Никола Козлево“.  

Председателят на общински съвет Никола Козлево даде думата на водещата комисия,  

След изложените разяснения присъстващите съветници на общински съвет пристъпиха към поименно 

гласуване: 

От общо 12 гласували поименно: 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“въздържал се” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                           -„за“ 

    Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

    Ерджан Февзи Хасан                    -“за” 

    Галин Иванов Георгиев                         -„въздържал се” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

    Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 
С 10 гласа „за“; 2 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“,и на основание чл. 23 ал. 1, т.6 и т. 23 от 

ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 2, предложение 8 от Правилника за организацията, устройството 

и дейността на Общинско предприятие „НИКОЛА КОЗЛЕВО“  
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РЕШЕНИЕ №38 

Ценообразуването на строителните услуги, предоставяни на физически и юридически лица от ОП 

„Никола Козлево“ да се извършва в съответствие на посочените в Справочник за цените в 

строителството, издание на Издателство СЕК, като цените на услугите да бъдат с по – високи от тези в 

изданието с 10%. 

 

 

 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 14:40 часа. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:………..                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….. 

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


